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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา 
และเจตคติวิชาภาษาจีน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

The achievement of Chinese learning by using CCR model, problem-solving skill 
and Attitude toward Chinese for grade 9 students  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR และ
ศึกษาทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CCR ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบCCR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อวิชา
ภาษาจีน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีทักษะการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ใน

ระดับมาก     
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ABSTRACT 
This research aimed to compare Chinese for grade 3 students after study by using CCR model, 

problem-solving skill and Attitude toward Chinese for grade9 students after study by using CCR 
model. The research population consisted of 36 grade9 students attending 
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Kamphaengphetpittayakom School in the second semester year 2019. The instruments used in 
the study were : plans by using CCR model, Chinese problem solving observation form, and 
attitude toward Chinese test. The statistical method employed for data analysis were mean, 
standard deviation, and t-test. 

The result found that : 
 1. The grade 9 students who learned by using CCR model had Chinese achievement higher 

than the 70% criteria at .05 level of significance. 
 2.The grade 9 who learned had Chinese achievement after learning by using CCR higher 

than before learning at .05 level of significance. 
 3. The grade 9 students had Chinese problem-solving skills of polynomial were good 
 4. The grade 9 students had Attitude toward Chinese of polynomial were satisfactory 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:1) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 เน้นการพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2539) และกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญของภาษาต่างประเทศ จึงได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน และมิได้เน้นเพียงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ภาษาต่างประเทศอื่นๆก็สามารถเลือกจัดการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 22) 

 แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และได้บรรจุวิชาภาษาจีนไว้ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศท่ีผู้เรียนสามารถเลอืกเรียนรู้ได้ตามหลกัสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 
2544 ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษามีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เรียนจ านวนไม่น้อยท่ีประสบปัญหา ไม่สามารถใช้ระบบการอ่านพินอินได้ถูกต้อง ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาจีนในขั้นต่อๆไป(ยุวดี ถิรธราดล) ด้วยเหตุนี้การเรียนสัท
อักษรจึงมีความส าคัญมากในการเริ่มเรียนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาในด้านทักษะการฝึกประสมค า
อ่าน สะกดค า (ชาลิน ีสมานมะ) เนื่องจากเด็กนักเรียนยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับภาษาจีน อีกทั้งภาษาจีนเป็นภาษาที่
ยากต่อการอ่าน และเขียน จึงส่งผลกระทบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนต่ า  

 นวัตกรรมอย่างหนึ่งที่น ามาจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่าง คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็น
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบหนึ่งที่ประกอบด้วย C=Contemplative จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาที่เน้นการพัฒนา
จิตใจ ซึ่ง เป็นคุณภาพภายในของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ ท าให้เกิด
ความรักความ เมตตา มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และเป็นการร่วมสร้างสังคมพื้นฐานปัญญา สามารถอธิบายความเป็นหนึ่ง
เดียวของทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งการฝึกฝนในเรื่องของจิตใจ การฝึกสติ สมาธิ สุขภาพกาย และใจจะดีขึ้น ผลการเรียนย่อ
มดีขึ้นเรียนอย่างมีความสุข (วิจักขณ์ พานิช, 2550) C=Coaching การช้ีแนะคือการช้ีให้เห็นแนวทาง และเรียนรู้
ร่วมกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มี จุดหมายเพื่อให้บุคคลได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเน้นกระบวนการพัฒนาท่ี
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ยั่งยืน (Vincent, 2004) และ R=Research Base Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คือ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อค้นหา ค าตอบหรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการสืบค้นเพื่อหาค าตอบภายใต้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย เพื่อสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บข้อมูล
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง และอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก(กีรตาพันธุ์ 
ฝาชัยภูมิ, 2554)   

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน โดยใช้วิธีจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและ เจตคติ 
ต่อวิชาภาษาจีนของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบCCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา   ปีท่ี 3  

 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่3  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR 

 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม ทั้งหมด 7 ห้อง จ านวน 283 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 36 คน โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม ปีการศึกษา2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
 เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษามาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศกับกรอบเนื้อหาทางภาษาจีน ดังนี ้
 1. 你喜欢什么颜色？ จ านวน  5 คาบ  
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 2. 你喜欢打篮球吗？ จ านวน 3 คาบ  
 ตัวแปร 
        ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบCCR 
        ตัวแปรตาม คือ    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน  
 ทักษะการแก้ปัญหา      
  เจตคติทางการเรียนวิชาภาษาจีน         

 ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย 
 ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่รวมแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative 
Education) การโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base 
Learning) ไว้ด้วยกัน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และการเขียนอันเกิดจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR ซึ่งวัดได้จากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 ทักษะการแก้ปัญหา  หมายถึง  การใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2550) 

 เจตคติต่อการเรียนภาษาจีน หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ของนักเรียนที่มีต่อประสบการณ์การ
เรียนวิชาภาษาจีน ซึ่งวัดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาจีน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีเจตคติและมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีต่อภาษาจีน 
 3. สามารถน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ CCR ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติวิชาภาษาจีน โดยใช้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคมอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี ้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. รายละเอียดดังนี้ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งหมด 7 ห้อง จ านวน 283 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 36 คน โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2561  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติ รายละเอียด ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่รวมแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) การ
โค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) ไว้
ด้วยกันท้ังหมด 8 แผนด าเนินสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

   1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนการจัดการเรียนรู้แบบCCR  
   1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.3 ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน และก าหนดเนื้อหาในวิชาภาษาจีน 
   1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCR ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน เพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิ เจตคติและการแก้ปัญหา จากการเรียนรู้แบบ CCR 
   1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCR ไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุง แก้ไข 

ตามค าแนะน า 
   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCR ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
   1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCRให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และการเขียนอันเกิดจากการจัดการ

เรียนรู้แบบ CCR ซึ่งวัดได้จากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการสร้างหาคุณภาพดังนี้ 
   2.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร 
   2.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
   2.3 สร้างแบบทดสอบ 
   2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (IOC)  พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  
   2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

   2.6 น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 36 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
     - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ KR-21 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.78 

     - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.51-0.75 
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     - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22-0.48 
 3. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา การใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพดังนี ้

    3.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร 
    3.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3.3 สร้างแบบสอบถาม 
    3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการ

วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.67 
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

    3.6 น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30  คน  แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการของสัมประสิทธ์ิแอลฟา  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.17 

 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาจีน ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ของนักเรียนที่มีต่อประสบการณ์การเรียน
วิชาภาษาจีน ซึ่งวัดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาจีน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้  

   4.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร 
   4.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
   4.3  สร้างแบบสอบถาม 
   4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการหาค่า

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 
   4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
   4.6 น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คนแล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 

โดยวิธีการของสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.19 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถก่อน

เรียน 
 2. จัดการเรียนรู้แบบ CCR จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแบบCCR 

แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาจีน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCRของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test 
 3. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย ดงันี ้

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมากที่สุด 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562  
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

49 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อยท่ีสุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้  
 สถิติพรรณนา 

 1.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) (Mean : x )  ค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2545 : 105) 

   

x
x

N



 
            เมื่อ  x           แทน    ค่าเฉลี่ย 

                       x       แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

                      N          แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) 
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    เมื่อ   . .S D     แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            x         แทน    คะแนนระดับการประเมิน 

            x         แทน    ค่าเฉลี่ย 

           N         แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 สถิติอ้างอิง  

 2.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test 
แบบ Dependent (บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 109) 
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   เมื่อ      t         แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยส าคญั 

               D       แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
               n        แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคูค่ะแนน 

                   แทน  ผลรวม 
  
 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562  
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

50 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนคี่าความ

สอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี.2541: 220) 
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    เมื่อ  IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งจุดประสงค์กับเนื้อหา 
                     หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

     R   แทน   ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของ 
               ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N       แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 3.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร                   

(บุญชม ศรีสะอาด.2545: 81) 
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     เมื่อ r   แทน    ระดับความยากง่าย 

      uR  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                 lR  แทน    จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                 f  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
 
 3.3 การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้สตูร (บุญชม ศรีสะอาด. 

2545: 84)  
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    เมื่อ P    แทน     ระดับความยากง่าย 

     uR  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

     lR  แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

      f  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
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 3.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร K. R. 20   
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 85) ดังนี้ 
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     เมื่อ  n  คือ   จ านวนข้อ 

       p  คือ   สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 

       q   คือ   สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 

                          p1  
       

2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 3.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

(Coefficient) โดยใช้สตูร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 125–126) 
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     เมื่อ     แทน  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 
           n          แทน  จ านวนข้อ 

                             
2

iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

                            
2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบดังตาราง 1  
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t 
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 36 14.22 1.55 19.64 
หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 36 18.75 1.40 

 
  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 19.64  
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ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCRของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

P ‹ .05  
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบCCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่า  t = 20.33 และค่า Sig =.00 

ผลศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจนี x  S.D. ระดับ 

นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน 4.13 0.77 มาก 

นักเรียนมีทักษะการท างานท่ีเป็นระบบ รอบคอบ 3.82 0.91 มาก 

นักเรียนมีความเข้าใจในความคิดรวบยอด แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจใน
ค าศัพท์และเนื้อหา 

3.79 1.00 มาก 

นักเรียนมีกระบวนการ และยทุธวิธีการเลือกการแก้ปญัหา และการ
ตรวจสอบ 

3.77 0.78 มาก 

นักเรียนมีการสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ 4.08 0.81 มาก 

นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.85 0.99 มาก 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 3.92 1.00 มาก 

นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นข้ันตอน 3.92  0.74 มาก 

นักเรียนมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันท างาน 3.79 1.00 มาก 

นักเรียนมสี่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 3.79 1.00 มาก 

รวม 3.89 0.13 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =3.89 และ S.D.=0.13 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน มีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.17 และ S.D.=0.77) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือนักเรียนมี

การสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ ( x = 4.08 และ S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ 
 

S.D. 
% of 
Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 36 20 18.75 1.40 93.75 20.33 * 0.0000 
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ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตติ่อวิชาภาษาจีน หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 
เจตคติต่อวิชาภาษาจีน x  S.D. ระดับ 
ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาภาษาจีน 4.59 0.59 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมทางภาษาจีน 4.26 0.75 มาก 
ข้าพเจ้าชอบท าการบ้านวิชาภาษาจีน 3.97 0.90 มาก 
ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้าตอบค าถามในวิชาภาษาจีนได้ถูกต้อง 4.38 0.71 มาก 
ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการทบทวนวิชาภาษาจีน 4.18 0.82 มาก 
กิจกรรมทางภาษาจีนเป็นเรื่องที่หนักสมอง  2.38 1.02 น้อย 
ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกกังวลเมื่อต้องสอบวิชาภาษาจีน 3.85 0.90 มาก 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลาทีเ่รียนวิชาภาษาจีนแต่ละครั้งนานมาก 3.41 0.79 ปานกลาง 
วิชาภาษาจีนเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเรียนแล้วไมรู่้เรื่อง  2.36 0.90 น้อย 
วิชาภาษาจีนเป็นวิชาที่ยากเกินไป  2.36 1.06 น้อย 
รวม 3.47 0.91 ปานกลาง 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR โดยรวมในระดับระดับปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าชอบเรียน
วิชาภาษาจีน       (  = 4.59, S.D. = 0.59) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้าตอบค าถามใน
ภาษาจีนได้ถูกต้อง (  = 4.38, S.D. = 0.71) และ ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมทางภาษาจีน  (  = 4.26, S.D. = 0.75) 
ตามล าดับ   

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาทางภาษาจีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือนักเรียนมีการสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ ตามล าดับ 

 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมในระดับระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าชอบเรียนวิชา
ภาษาจีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้าตอบค าถามในภาษาจีนได้ถูกต้อง และข้าพเจ้าชอบ
เล่นเกมทางภาษาจีน ตามล าดับ   
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน ทักษะการ แก้ปัญหาและ
เจตคติวิชาภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายได้ดังนี้       

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ70 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนมีความรู้  ความสามารถและมวลประสบการณ์
ของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้จึงท าให้ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งตรวจสอบได้จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการช้ีแนะ และการแนะน าจากครูผู้สอนอย่างมี
ขั้นตอนและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามการเรียนการท างานเพื่อให้เรียนน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น 
ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆคิดเป็นท าเป็นช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนและเกิดความมั่นใจ 

 3. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยมีกระบวนการ ในการประยุกต์ความรู้
ทางภาษาจีน ข้ันตอนกระบวนการแก้ปัญหาและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบซึ่งสอดคล้องกับส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยี (2550)                          

 4. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาจีนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย=
3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.91) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราเรียนมีความเครียดมันมีแรงจูงใจให้ความส าคัญและ
ความเป็นอิสระจากความกลัววิชาภาษาจีน (Aiken,1979) 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย       
 1. ในการน าการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอนผู้สอนควรศึกษา ตัวช้ีวัดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงช้ีแนะให้นักเรียนปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR มีประสิทธิภาพ                                    

    2. ควรเสริมแรงด้านบวก เพื่อแสดงให้เห็นว่าการให้ก าลังใจ กล่าวชมเชย ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม และ
น าเสนอผลงานได้ถูกต้องเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึง การท ากิจกรรมร่วมกันด้านบวกเป็นกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ มี
คุณค่า มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้          

 3. การใช้เวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียน ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ ครูต้องมีเอกสารน าเพื่อให้
นักเรียนเกิดวามเข้าใจก่อนแล้วจึงท ากิจกรรมของบัตรกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง       

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป                                               
 1. ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบCCRกับเนื้อหาภาษาจีนเรื่องอื่นๆหรือระดับช้ัน

เรียนอื่นๆต่อไป                                                                          
            2. ควรมีการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ 
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